- GUIA DO UTILIZADOR -

O P R I M E I R O S M A R T WAT C H
SEM COMPROMISSOS
Obrigado por ter escolhido o MyKronoz ZeTime, agora faz parte da família global de proprietários de um ZeTime que decidiram em conjunto
connosco quebrar as regras dos smartwatches tradicionais para proporcionar um dispositivo de companhia sem compromissos. O ZeTime
nasceu na Suíça, país de origem da indústria relojoeira tradicional, e é
por este motivo que foi imaginado e desenvolvido com muito cuidado
e paixão, tendo apenas em mente o utilizador final. O ZeTime integra
alguns materiais e tecnologias de alta qualidade, por forma a ser não
somente um extraordinário smartwatch, mas também uma bela peça
de joalharia que terá todo o gosto em utilizar todos os dias.
Corpo do relógio em aço inoxidável: o ZeTime está disponível
em 6 cores diferentes de aço inoxidável de elevada qualidade,
para se adaptar ao seu estilo, aos seus gostos e, mais importante
ainda, para lhe garantir a melhor durabilidade ao longo do tempo.
Vidro de safira natural: de modo a proporcionar o melhor relógio
possível, era nossa obrigação não fazer quaisquer sacrifícios no
que respeita ao tipo de vidro utilizado no ZeTime. É por este motivo que selecionámos um vidro de safira especial que funciona
perfeitamente com o nosso painel tátil personalizado.
Ecrã TFT personalizado e movimento inteligente: para criar um smartwatch revolucionário, tínhamos de conseguir algo que ninguém fizera
antes! Proporcionar um relógio com um visor TFT perfeitamente redondo,
combinado com um movimento mecânico inteligente controlado pelo
CPU do relógio. O resultado é fantástico e proporciona ao utilizador uma
experiência absolutamente única.
Certificação 5 ATM: como os nossos relógios nos acompanham
para onde quer que vamos, criámos o ZeTime de modo a proporcionar o melhor desempenho em todos os tipos de ambientes e,
em especial, em contacto com água.
Até 30 dias de autonomia da bateria: graças ao nosso sistema
operativo patenteado, não só conseguimos proporcionar uma perfeita compatibilidade com dispositivos Android e iOS, mas também
uma autonomia de bateria sem precedentes num smartwatch. Três
(3) dias de funcionamento em modo inteligente totalmente operacional e mais 30 dias de funcionamento com o ecrã desligado,
garantindo que nunca ficará sem bateria para saber as horas.
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GENERALIDADES
Botão
superior

Ecrã tátil a
cores

Coroa
inteligente

Botão inferior

I BOTÃO SUPERIOR
		
		
Pressione para iluminar o ecrã, regressar à página inicial a partir de
qualquer menu ou colocar o dispositivo em modo de standby.
I BOTÃO INFERIOR
		
		
•P
 ressione para iluminar o ecrã, retroceder um passo na estrutura de
menus, sair de um menu ou aceder aos seus eventos de calendário
a partir da sua página inicial.
• Mantenha pressionado para LIGAR/DESLIGAR a alimentação.
I BOTÃO SUPERIOR + BOTÃO INFERIOR
		
		
Mantenha pressionados os botões superior e inferior durante
10 segundos para reinicializar o dispositivo.
		
Aviso: todos os dados armazenados no dispositivo serão perdidos.
I COROA INTELIGENTE
		
		
•R
 ode a coroa para percorrer o menu principal.
		
•P
 ressione a coroa para selecionar uma aplicação.
		
•P
 ressione duas vezes para mover manualmente os ponteiros para as 9h15.
		
•P
 ressione uma única vez para ativar o modo noturno (a partir do ecrã
de standby).
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OPERAÇÕES BÁSICAS UTILIZANDO O ECRÃ TÁTIL
I NO MOSTRADOR DO RELÓGIO

Pressione longamente
para mudar o mostrador
do seu relógio.

Deslize o
dedo para a
direita
para aceder
ao menu de
atividades.

Deslize o
dedo para a
esquerda
para aceder
ao menu
principal.

Deslize o dedo
para baixo
para visualizar
o menu de
atalhos.

Marketing weekly
meeting with Fred...
Hi , Jack ! H...
Yes , I’m ve...
NO! Thi...

Deslize o dedo
para cima
para visualizar
o centro de
notificações.

I A PARTIR DE QUALQUER ECRÃ

Toque uma vez
para selecionar
um item ou abrir
um menu.

X2
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Toque duas
vezes
para regressar à página
anterior.

OPERAÇÕES UTILIZANDO A COROA INTELIGENTE
O ZeTime está equipado com uma coroa inteligente para
otimizar a experiência de navegação nos menus do relógio.
A mesma pode ser utilizada a partir de muitos ecrãs diferentes
para selecionar, navegar ou ajustar algumas definições.
Para validar a sua seleção, pressione a coroa.

Rode a coroa
para percorrer os menus principais.
Pressione a coroa
para selecionar uma aplicação.
Pressione duas vezes
para mover manualmente os ponteiros para as 9h15 a partir
de qualquer ecrã.
Pressione uma vez
para ativar o modo noturno a partir do ecrã de standby.
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ATA L H O S
Deslize o dedo para baixo no mostrador principal do relógio
para aceder aos atalhos do ZeTime.

Ritmo cardíaco

Vigie o seu ritmo cardíaco.
Controle-o.

Meteorologia

Brilho

Acesso instantâneo
às condições meteorológicas locais e
previsão para os 3 dias
seguintes.

Ajuste o brilho do ecrã
para melhor visibilidade.

Modo de voo e estado do Bluetooth

Vibração
Sinal sonoro

Modo de voo está desativado.
Bluetooth não está ligado.

Ligar vibração (predefinição).
Ligar vibração e sinal sonoro.

Modo de voo está ativado.

(Também permite definição personalizada
a partir da aplicação móvel).

Modo de voo está desativado.
Bluetooth está ligado.

Ligar sinal sonoro.
Silenciar todas as notificações.

Encontrar o meu telefone

Nível de carga da bateria

Ajuda-o a encontrar o seu
telefone nas proximidades,
desde que esteja no raio de
alcance do ZeTime.

Mostra o nível de carga
restante na bateria do seu
relógio.
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1.CARREGAR O SEU ZETIME
Recomendamos que carregue inicialmente o ZeTime durante
cerca de 90 minutos antes o utilizar pela primeira vez.

ZETIME

CARREGADOR

CABO

1. P
 osicione a parte de trás do ZeTime sobre a base de carregamento.
2. L igue o cabo USB ao carregador.
3. L igue a ficha maior do cabo USB a uma fonte de alimentação USB.
4. U
 m indicador da bateria começa a "encher" para indicar que o carregamento está em curso, ficando totalmente preenchido a verde quando a
bateria estiver completamente carregada.
5. D
 esligue o cabo quando o ZeTime estiver carregado.

O ZeTime funcionará até 3 dias em modo de smartwatch e mais 30 dias
em modo tradicional.

i

Quando o nível de carga na bateria diminuir, aparecerá no ecrã
do relógio um indicador de bateria fraca.
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2 . A U T O N O M I A DA B AT E R I A
O seu ZeTime funciona com uma única bateria, a qual alimenta tanto o
ecrã digital como os movimentos analógicos da forma mais eficiente a nível energético, de modo a poder proporcionar até 30 dias de autonomia
da bateria com um único carregamento.

CHARGE

Quando completamente carregado, o ZeTime proporcionará cerca de
3 dias de autonomia da bateria em modo completamente operacional de
smartwatch, registando a sua atividade e alertando-o de notificações ou
de chamadas recebidas.
Uma vez atingido um determinado nível mínimo de carga da bateria, o
ZeTime desligará automaticamente as funções de smartwatch, de modo a
proporcionar uma autonomia da bateria adicional de 30 dias para alimentar
o movimento inteligente.
Durante este período de 30 dias, os ponteiros indicarão apenas a hora local, não estando disponíveis funções adicionais.
Pode ativar o registo de atividade juntamente com o modo analógico, mas
isto irá afetar a autonomia geral da bateria. Esta ativação pode ser realizada
nas definições avançadas da aplicação para telemóvel (Modo desativado >
Ponteiros em funcionamento + Registo de atividade).

i

O período de funcionamento de 3 dias em modo de smartwatch
constitui uma estimativa baseada na utilização média prevista do
dispositivo. Muitas funcionalidades e funções - como o monitor de
ritmo cardíaco e o ecrã tátil - consomem mais energia, pelo que a
autonomia real da bateria do seu relógio pode variar.
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3.CONFIGURAÇÃO
Quando LIGAR o ZeTime pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado
que descarregue a aplicação para telemóvel ZeTime para o
seu smartphone, de modo a poder prosseguir com a configuração inicial do relógio.

I PARA CONFIGURAR O SEU ZETIME
1. C
 ertifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu smartphone.
2. D
 escarregue a aplicação para telemóvel Zetime a partir da App store ou
da Google Play Store.
3. A
 bra a aplicação para telemóvel ZeTime no seu smartphone. Crie uma conta se
for um novo membro ou inicie sessão na sua conta existente. Depois de introduzir as suas informações pessoais, siga as instruções que aparecem no ecrã.
4. C
 ertifique-se de que o ZeTime está próximo e selecione-o na lista de dispositivos.
5. A
 parecerá um pedido de emparelhamento no ecrã do seu smartphone.
Pressione "Emparelhar" para o aceitar.
6. E
 m seguida, receberá um pedido de emparelhamento no visor do ZeTime.
Toque no ecrã para aceitar o emparelhamento.
7. Q
 uando o ZeTime estiver corretamente emparelhado, receberá uma notificação em ambos os dispositivos.
No final do processo de configuração, poderá ser-lhe solicitado que instale
uma nova versão do firmware do relógio. Aconselhamos vivamente que o
faça antes de começar a utilizar o ZeTime. Isto assegurará que dispõe do
software mais atualizado no seu dispositivo e poderá beneficiar de todas as
funcionalidades mais recentes. Antes de proceder à atualização, certifique-se de que tem mais de 30% de bateria no seu smartphone.

i

Após o emparelhamento inicial, o ZeTime ligar-se-á automaticamente
ao seu telefone desde que esteja ligado e dentro do raio de alcance.
Se quiser emparelhar o ZeTime com outra conta ou smartphone, primeiro
tem de desemparelhá-lo da conta ou dispositivo atual. Na aplicação para
telemóvel, vá a Definições > clique em Desemparelhar ZeTime. Em seguida, repita o procedimento de emparelhamento descrito anteriormente.
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4.CALIBRAGEM
Durante o processo de configuração, ser-lhe-á solicitado que proceda à calibragem dos ponteiros. Este constitui um passo obrigatório, destinado a assegurar que as horas no seu relógio estão perfeitamente sincronizadas com as horas indicadas no seu smartphone.
Para calibrar o relógio, mova os
ponteiros deslizando lentamente o
dedo no mostrador virtual apresentado no ecrã do smartphone. Pode
ajustar com maior precisão a posição dos ponteiros utilizando os botões "+" e "-" no ecrã do telemóvel.

Alinhe o ponteiro das horas com
o ponto vermelho apresentado
no topo do ecrã, alinhe o ponteiro dos minutos com o ponteiro
das horas e, em seguida, pressione "SEGUINTE" para sincronizar o ZeTime com o smartphone.
A calibragem pode ser efetuada após o processo de configuração diretamente no relógio, nas definições, ou a partir da aplicação para telemóvel
seguindo os passos abaixo:
• Abra a aplicação.
• Clique em "Definições" e, em seguida, em "Opções avançadas".
• Em seguida, clique em "Calibragem" e siga as instruções apresentadas no ecrã.

i

Ao viajar para outro fuso horário, não se esqueça de sincronizar o
relógio com a aplicação para telemóvel, por forma a permitir que o
mesmo assuma automaticamente o fuso horário local.
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5.REQUISITOS DO SISTEMA
Tem de instalar a aplicação para telemóvel ZeTime no seu
smartphone para poder configurar e utilizar adequadamente
o relógio.

- iOS Dispositivos iOS 8+ com Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus e X
iPad (3a, 4a e 5a geração), iPad Mini,
iPod touch (5a geração)

- ANDROID Dispositivos Android 5.0 + selecionados que suportam
o Bluetooth 4.0 BLE

Visite a página Web www.mykronoz.com para obter a lista de
compatibilidades mais recente.

i

O ZeTime sincronizará as notificações de SMS, e-mails, redes
sociais, eventos de calendário e lembretes pessoais a partir do
momento em que a aplicação ZeTime tiver sido corretamente instalada no seu smartphone.
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6.CHAMADAS RECEBIDAS
Quando é recebida uma chamada, aparece uma notificação
no seu ZeTime. Pode aceitá-la ou rejeitá-la diretamente a partir
do pulso. A chamada telefónica será realizada através do seu
smartphone, não através do relógio.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Os utilizadores de dispositivos Android também podem responder
a uma chamada recebida enviando uma curta mensagem de texto
predefinida ou um emoji diretamente a partir do relógio (não disponível para utilizadores de dispositivos iOS).

7. C H A M A DA S N ÃO AT E N D I DA S
As chamadas não atendidas são visíveis no centro de notificações, bem como na aplicação específica para chamadas não
atendidas no relógio.
JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Para eliminar todas as chamadas não atendidas, pressione longamente o ecrã.
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8.SMS
Com o ZeTime, pode receber e ler as suas SMS diretamente
no pulso. Graças ao seu movimento inteligente patenteado, o
ZeTime deteta as informações que são apresentadas no ecrã e
desloca os ponteiros horizontalmente para maximizar a visibilidade, permitindo que o texto seja visto com clareza.

Resposta rápida (apenas Android): o ZeTime permite-lhe responder utilizando emojis ou curtas respostas predefinidas diretamente a partir do relógio. Também pode criar as suas próprias
respostas predefinidas utilizando a aplicação para telemóvel.

i

Para eliminar todas as notificações de SMS, vá à lista de SMS e
pressione longamente o ecrã. Para apagar uma SMS específica, selecione a mensagem e faça-a deslizar para a esquerda com o dedo.
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9.NOTIFICAÇÕES
O ZeTime consegue receber virtualmente todas as notificações recebidas pelo seu telemóvel.

Cada notificação aparecerá sobre o mostrador do relógio selecionado,
com o ícone específico para identificar o serviço. Algumas notificações
poderão ser identificadas com um ícone genérico azul.

Para ler a notificação, basta tocar
no ecrã na área da notificação e
a mesma abre instantaneamente.

Os ponteiros afastam-se automaticamente do texto para
facilitar a leitura.

Deslize o dedo para a
esquerda para eliminar a notificação.

Pressione longamente a
lista de notificações para as
eliminar todas.

i

Eventos de calendário: o ZeTime sincroniza os seus eventos a partir
do seu calendário. Pode visualizar os seus próximos 16 eventos no
ZeTime. O smartwatch notificá-lo-á de eventos futuros. Pode deslizar
o dedo para eliminar um evento.

- 15 -

DEFINIÇÕES DE NOTIFICAÇÃO:
Quando abre a aplicação para telemóvel ZeTime e seleciona
"Notificações" no menu de definições, é exibido o seguinte ecrã:

Pressione o botão verde
para ativar ou desativar as
notificações.

Para cada tipo de notificação, pode selecionar o tipo
de alerta que pretende:
toque, vibração ou silêncio.
Para o configurar, basta
expandir o menu de opções
tocando no tipo de
notificação.
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10.LEMBRETES
Pode definir e gerir lembretes diretamente com a aplicação
para telemóvel ZeTime. Pode criar até 10 lembretes e selecionar o tipo, hora e calendário dos mesmos. Para cada lembrete,
pode decidir qual o tipo de alerta que pretende receber (toque,
vibração ou ambos). Com um simples toque no ZeTime pode
descartar o lembrete. Se não for descartado, o mesmo alerta
aparecerá novamente ao fim de dois minutos.
I PARA CONFIGURAR UM LEMBRETE
• Abra a aplicação para telemóvel ZeTime.
• Toque no separador "Lembretes".
• Configure o tipo de lembrete preferido.
• Escolha a data e hora do lembrete.
• Selecione o tipo de alerta.
I ÍCONE DE LEMBRETE

Sport

i

Depois de definir os seus lembretes, pode encontrá-los no menu
correspondente no ZeTime.
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1 1 . AT I V I DA D E
O ZeTime monitoriza automaticamente a sua atividade ao longo do
dia. O ecrã principal da aplicação, pode visualizar a sua atividade
diária em tempo real comparativamente com os objetivos que definiu e obter um relatório detalhado na aplicação para telemóvel.
O relógio tem integrado um acelerómetro de 3 eixos, que permite
monitorizar a sua atividade diária em função dos seus movimentos.
Isto, em conjunto com as informações contidas no seu perfil, permite ao relógio calcular os seus passos, a distância percorrida a pé,
os minutos de atividade e as calorias queimadas. Por forma a obter
os resultados mais precisos, recomendamos que utilize o relógio
no pulso esquerdo se for destro e no pulso direito se for canhoto.

Atividade geral

Passos

Calorias queimadas

Distância

Minutos de atividade

I NO ZETIME
ACOMPANHE A SUA ATIVIDADE:
• Para aceder ao ecrã inicial de atividade, basta simplesmente deslizar o
dedo para a direita no mostrador do relógio ou selecionar o menu correspondente na primeira página do menu de aplicações.
• Deslize o dedo para baixo para visualizar o número de passos, a distância, as calorias queimadas e os minutos de atividade. Também pode
utilizar a coroa inteligente para percorrer este menu.

i

O monitor de atividade reinicializa à meia-noite e o ZeTime tem a
capacidade de guardar até 10 dias de dados relativos à sua atividade. Decorrido esse período, terá de sincronizar o ZeTime com
a aplicação para telemóvel por forma a evitar a perda de dados.
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I NA APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL ZETIME
PERSONALIZE O SEU PAINEL DE ATIVIDADE:
Depois de ter configurado o relógio através da aplicação para telemóvel,
poderá personalizar a sua página de atividade de acordo com as suas
preferências.
Para o fazer, apenas tem de pressionar durante 3 segundos uma das barras
de atividade. Em seguida, tem de manter pressionado este ícone
e
fazer com que toda a secção deslize para baixo ou para cima.
Pressione durante 3 segundos qualquer uma das barras de atividade para
guardar as modificações.
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CONFIGURAR OBJETIVOS DE ATIVIDADE:
Pode configurar os seus objetivos de atividade a partir da aplicação para
telemóvel ou na secção de atividades das definições do relógio.
Recomendamos que defina objetivos ambiciosos mas realistas, por forma
a manter uma atividade diária saudável. Pode, obviamente, aumentar os
seus objetivos ao longo do tempo, de modo a melhorar o seu desempenho. Em média, recomenda-se que tenha, pelo menos, 30 minutos de
atividade física por dia.

OK

i

O ZeTime monitoriza o seu progresso no que respeita ao objetivo
diário da sua escolha. Alguns relógios apresentam um círculo ou barra de progresso para o manter motivado. Quando atinge o seu objetivo, o ZeTime vibra e exibe uma notificação de objetivo atingido.
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PARTILHE A SUA ATIVIDADE:
Utilize a função de partilha para publicar a sua atividade diária ou exercícios especiais nas redes sociais da sua preferência.

1.

2.

3.

4.

1. Pressione o ícone situado no canto superior direito para iniciar a
partilha de dados da sua atividade com amigos e familiares.
2. Pode escolher uma imagem (fazendo deslizar para a esquerda e para
a direita) ou tirar uma foto que pretenda partilhar.
3. Em seguida, selecione o botão "Seguinte" situado no canto superior direito.
4. Selecione a sua rede social preferida para partilhar o seu relatório
de atividade diária.
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1 2 . A L E R TA D E I N AT I V I DA D E
Graças a estes alertas específicos, pode certificar-se sempre
de que mantém um nível de atividade adequado ao longo do
dia. Pode definir quando e com que frequência pretende que
o ZeTime o alerte.

I PARA ATIVAR O ALERTA DE INATIVIDADE
• Vá ao menu "Definições" da aplicação para telemóvel ZeTime.
• Toque em "Opções avançadas" e selecione "Alerta de inatividade".
•S
 implesmente, personalize o padrão de alerta de inatividade pretendido e toque em "Guardar" para o ativar.

Para descartar um alerta de inatividade recebido, basta tocar no
ecrã ou pressionar qualquer botão no relógio.
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13.RITMO CARDÍACO
Equipado com um sensor ótico de medição do ritmo cardíaco,
o ZeTime mede manual ou automaticamente a sua frequência
cardíaca ao longo do dia.
I PARA MEDIR O SEU RITMO CARDÍACO
• Aperte de forma firme o ZeTime em torno do pulso.
• No relógio, vá ao menu do ritmo cardíaco.
• Toque no ecrã ou pressione a coroa para iniciar a medição do
ritmo cardíaco.
Demorará cerca de 10 segundos a obter e exibir os resultados no ecrã do relógio.
É possível definir medições automatizadas a partir da aplicação para telemóvel. Para tal, basta ativar esta função no menu "Definições" da aplicação
e escolher o intervalo de tempo entre cada medição.

Measuring

I PARA DEFINIR ALERTAS DO SEU RITMO CARDÍACO
O ZeTime também pode alertá-lo quando o seu ritmo cardíaco for superior
ou inferior a limites predefinidos. Pode personalizar esses limites nas definições da aplicação para telemóvel.

i

Aviso: a configuração regular da medição automática do RC afeta o
tempo de autonomia da bateria.
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14.SONO
Com o ZeTime, pode monitorizar quer a duração, quer a qualidade do seu sono. Estão disponíveis relatórios detalhados tanto na aplicação para telemóvel, como na interface do relógio.

LAST NIGHT

OK

I ATIVAR/DESATIVAR O MODO DE SONO MANUALMENTE
NO RELÓGIO
•P
 ressione o ícone da aplicação do sono no menu principal do
ZeTime.
•P
 ressione "Iniciar" para ativar a monitorização do sono.
•P
 ressione "Terminar" para desativar a monitorização do sono.
I OBJETIVOS DE SONO A PARTIR DO RELÓGIO
•P
 or predefinição, o objetivo de sono é de 8 horas.
•D
 eslize para a direita para configurar os objetivos de sono diários
mais adequados para si.
I ATIVAR/DESATIVAR O MODO DE SONO PREDEFINIDO A
PARTIR DA APLICAÇÃO ZETIME
•N
 a aplicação para telemóvel, vá a "Opções avançadas".
•T
 oque em "Sono predefinido".
•A
 tive e ajuste a hora de deitar e de acordar.
Não se esqueça de guardar as suas definições antes de sair.

i

Caso se esqueça de ativar o modo de sono no relógio, pode
adicionar manualmente os seus dados relativos ao sono a partir
da aplicação para telemóvel. Abra a aplicação ZeTime, selecione
"Sono", toque em "+" na parte de baixo > "Adicionar sono".
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15.ALARME
Para o acordar de manhã ou alertá-lo a determinada hora do
dia, pode configurar alarmes que provocam uma vibração suave ou toque à hora escolhida.

I PARA CONFIGURAR UM ALARME A PARTIR DA APLICAÇÃO
ZETIME
•V
 á ao separador "Lembretes".
•S
 elecione o lembrete "Despertar".
•C
 onfigure o alarme e toque em "Guardar".

i

Para cada alarme, o ZeTime vibrará e tocará continuamente durante 1 minuto. Pode adiar os alarmes de despertar várias vezes.
A duração do adiamento pode ser configurada nas "Opções avançadas" da aplicação para telemóvel ou nas definições do relógio.
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1 6 . C Â M A R A R E M O TA
O ZeTime pode ser utilizado como controlo remoto para tirar
fotografias com o seu smartphone. Esta funcionalidade é útil
quando pretende tirar uma foto de grupo ou uma selfie.

I PARA UTILIZAR O ZETIME COMO CÂMARA REMOTA
•N
 a aplicação para telemóvel ZeTime, vá ao separador "Definições"
e toque em "Câmara".
•N
 o relógio, toque no ícone da aplicação de câmara.
• Em seguida, pode pressionar o ecrã para iniciar a contagem decrescente e tirar fotos.

i

Cada fotografia tirada a partir do ZeTime será apresentada na galeria de imagens do seu smartphone.
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1 7. C O N T R O L O D E M Ú S I C A
Com o ZeTime, pode controlar o seu leitor de música favorito
no seu smartphone. Se utilizar leitores de terceiros, como o
Spotify ou o Deezer, primeiro terá de ligar a sua conta à aplicação para telemóvel ZeTime no menu de definições "Música".
I PARA CONTROLAR MÚSICA
•P
 rimeiro, inicie o leitor no seu telemóvel.
•E
 ntre na aplicação de música no ZeTime.
•P
 ode reproduzir, colocar em pausa e saltar faixas, bem como ajustar o volume, diretamente a partir do pulso.
O volume também pode ser ajustado utilizando a coroa digital.

A partir do seu dispositivo IOS

i

A partir do seu dispositivo
Android

No ZeTime, pode visualizar informações sobre a faixa que está a
ser reproduzida no momento, como o nome do artista e da faixa.
Se a aplicação que utiliza não transmitir informações sobre a faixa,
as mesmas não aparecerão no ZeTime (apenas iOS).
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18.FUNÇÃO ANTIPERDA
Este alerta notifica-o com uma vibração ou um som (dependendo das definições no seu relógio) quando o ZeTime está a sair
do raio de alcance (raio de alcance do Bluetooth: 10 metros) do
seu telemóvel. Note que pode desativar esta função desativando o alerta antiperda no menu de notificações da aplicação
(o alerta antiperda está DESLIGADO por predefinição).

19.PREVISÃO DO TEMPO
Pode consultar a previsão do tempo para o local pretendido no ZeTime,
depois de o ter configurado através da aplicação para telemóvel.
Pode aceder a previsões do tempo a partir de atalhos ou na
página do menu principal.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I PARA CONFIGURAR A PREVISÃO DO TEMPO
•N
 a aplicação para telemóvel, vá a "Opções avançadas".
•T
 oque em "Tempo".
•S
 elecione o modo automático para obter previsões do tempo baseadas na sua posição GPS.
•S
 elecione o modo manual para escolher o local da sua preferência.
Seguindo este procedimento, o ZeTime apresentará a previsão do tempo
para o local que selecionou. O ZeTime apresenta as previsões do tempo
para o próprio dia e para os 3 dias seguintes numa segunda página.

i

Para alterar a unidade de temperatura, vá à secção do tempo e
selecione "°C" ou "°F".
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20.CRONÓMETRO

I PARA UTILIZAR O CRONÓMETRO:
•A
 bra

a aplicação de cronómetro no menu do relógio.
Para iniciar a contagem, pressione o ícone verde de reprodução. Pode monitorizar o desempenho numa volta individual
pressionando o botão verde redondo enquanto a contagem
está a decorrer.

•P
 ara interromper a contagem, pressione o botão vermelho.
•P
 ode

visualizar o relatório volta-a-volta completo pressionando o contador de voltas no topo do ecrã.
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21.TEMPORIZADOR

I PARA UTILIZAR O TEMPORIZADOR:
•A
 bra a aplicação de temporizador no menu do relógio.
•A
 juste a duração da contagem decrescente utilizando a coroa

digital e inicie a contagem pressionando o botão verde.
•N
 o

final da contagem decrescente, o relógio alerta-o com
som e vibração.

22.ENCONTRAR O MEU TELEFONE
Caso se esqueça de onde colocou o telemóvel, a função
"Encontrar o meu telefone" fará o telemóvel tocar ou vibrar,
para que seja mais fácil encontrá-lo. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o telemóvel e o relógio estão
dentro do raio de alcance um do outro (10 metros).
I PARA ATIVAR ESTA FUNÇÃO
Pressione o ícone da aplicação "Encontrar o meu telefone" nos atalhos do relógio ou na página do menu principal, e toque no ecrã
para a ativar.
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23.PERSONALIZAR O SEU RELÓGIO

24
min

I PARA ALTERAR O MOSTRADOR DE RELÓGIO DO ZETIME
•P
 ressione longamente no mostrador de relógio que está a utilizar.
•D
 eslize o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer os diferentes mostradores de relógio disponíveis (também pode utilizar a coroa).
•T
 oque no mostrador de relógio que pretende selecionar e utilizar.
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I PARA ALTERAR O MOSTRADOR DE RELÓGIO A PARTIR DA
APLICAÇÃO
•N
 a aplicação para telemóvel, vá ao separador "Definições".
•T
 oque em "Mostradores de relógio".
•T
 oque no mostrador de relógio que pretende selecionar.
I PARA CRIAR O SEU PRÓPRIO MOSTRADOR DE RELÓGIO
• Na aplicação para telemóvel, vá ao separador "Definições".
• Toque em "Mostradores de relógio".
• Selecione "Criar o seu mostrador de relógio".
Pode criar e guardar na memória do relógio até 4 mostradores de relógio.
1. S
 elecione um dos nossos fundos de ecrã selecionados ou utilize uma foto
da sua biblioteca ou diretamente da câmara.
2. P
 ode adicionar até 4 widgets no mostrador de relógio e um quadrante
em redor do ecrã.
3. Q
 uando terminar, basta guardar a sua criação e enviá-la para o relógio.
Pode criar até 10 mostradores de relógio na aplicação para telemóvel, mas
apenas serão guardados 4 no relógio.

1.

2.
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3.

24.FUSO HORÁRIO DE CASA
O ZeTime permite apresentar dois fusos horários diferentes no
mesmo ecrã. Com os mostradores de relógio selecionados, os
ponteiros analógicos indicam a hora local, ao passo que um
relógio digital indica o correspondente fuso horário de casa.
Esta função é particularmente útil para pessoas que se deslocam regularmente entre fusos horários.

I PARA A JUSTAR O FUSO HORÁRIO DE CASA
• Na aplicação para telemóvel, vá a "Opções avançadas".
• Toque em "Fuso horário de casa".
• Selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário e guarde
a definição.

25.MOVIMENTO DO PULSO
O modo de movimento do pulso permite-lhe iluminar o ecrã do
relógio simplesmente erguendo o pulso no sentido do rosto.
Por predefinição, esta funcionalidade está desativada de modo
a poupar a autonomia da bateria. Pode ativá-la no menu de
definições do relógio, na secção do visor.
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26.MODO ESQUERDO
O ZeTime é o único smartwatch que proporciona um modo esquerdo completo ao utilizador, fazendo rodar as informações no ecrã e
o mecanismo analógico 180° quando é utilizado no pulso direito.
I PARA CONFIGURAR ESTE MODO
• Na aplicação para telemóvel, abra "Opções avançadas".
• Selecione "Modo esquerdo" e ative-o.
Esta função também está disponível nas definições do relógio.

2 7. M O D O N O T U R N O
Uma única pressão na coroa ativa a iluminação do ecrã com
uma luz agradável para os olhos por um período de 10 segundos, para que possa visualizar as horas durante a noite.

I PARA SELECIONAR O MOSTRADOR DE RELÓGIO EM MODO
NOTURNO
•N
 a aplicação para telemóvel, abra o menu "Definições".
•E
 m "Opções avançadas" selecione "Modo noturno".
•E
 m seguida, escolha o mostrador de relógio que pretende.
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28.DEFINIÇÕES
GERAL

VIBRAÇÃO E SONS

Idioma:
defina o seu idioma.

Vibração:
defina o seu modo de vibração.

Unidades:
escolha entre métricas ou
imperiais.

Sons:
defina o seu modo de sons.
Não incomodar:
defina uma janela temporal durante
a qual não quer ser incomodado.

Bluetooth:
ative-o ou desative-o.
Regulamentar:
certificação do relógio.

Adiar:
ajuste a duração do
adiamento.

Informações sobre o relógio:
visualize a versão do
firmware e o número de
série do dispositivo.

VISOR
Mostrador de relógio:
defina o seu mostrador de relógio.

HORA
Movimento do pulso:
ative-o ou desative-o.

Formato da hora:
altere os formatos da data
e da hora.

Brilho:
altere o brilho do ecrã.

Fuso horário de casa:
defina o seu fuso horário local.

Modo esquerdo:
ative-o para utilizar o
relógio no pulso direito.

Calibragem:
defina a hora dos ponteiros
analógicos do relógio.

Tempo limite do ecrã:
defina o modo de standby.

ATIVIDADE
Modo noturno:
ative-o e personalize o
mostrador do relógio.

Ritmo cardíaco:
defina a sua frequência cardíaca mínima e máxima.

REPOR
Objetivos:
defina os seus objetivos.
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Reinicialize o relógio de
acordo com as definições
predefinidas.

2 9. AT UA L I Z AÇ ÃO D E F I R M WA R E
A MyKronoz proporcionará atualizações regulares do firmware, as
quais terá de instalar de modo a poder aceder às nossas mais recentes atualizações e funcionalidades para o seu relógio. Com o Zetime,
todas estas atualizações têm de ser feitas em modo wireless (OTA Over The Air) e através da aplicação para telemóvel. As atualizações
são realizadas em modo wireless utilizando a aplicação para telemóvel. Antes de cada atualização, certifique-se de que o telemóvel e o
relógio têm mais de 30% de bateria.

I PARA ATUALIZAR O SEU RELÓGIO:
• L igue o ZeTime à aplicação para telemóvel.
• Se estiver disponível uma nova atualização, será informado da
mesma no ecrã inicial.
•T
 em de aceitar a mensagem para poder iniciar o processo de
atualização.

i

Durante todo o processo de atualização, tem de manter o relógio
próximo do seu smartphone e a aplicação tem de estar aberta.
Evite utilizar o telemóvel durante o processo de atualização.
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30.PULSEIRA
O ZeTime utiliza pulseiras convencionais de 22 mm (tamanho
regular) ou 18 mm (tamanho pequeno) substituíveis, de modo a
poder adaptar facilmente o relógio ao seu estilo.

REGULAR
44 mm
PULSEIRA
22 mm

PEQUENA
39 mm
PULSEIRA
18 mm

1. Empurre a barra com mola para dentro para soltar a bracelete do corpo
do relógio.
2. Empurre a barra com mola para dentro, mantendo-a simultaneamente
alinhada com os orifícios em ambos os lados do corpo do relógio.
3. Solte a barra com mola para fixar a bracelete.
4. Verifique se a bracelete está devidamente presa, puxando-a com
cuidado.
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31.ACESSÓRIOS

CARREGADOR 2-EM-1

I COMO UTILIZAR O CARREGADOR 2-EM-1
O suporte de carregamento dispõe de uma bateria integrada de 400 mAh, permitindo-lhe carregar o ZeTime quando está fora de casa e não dispõe de uma tomada de
rede. Com esta bateria integrada, pode carregar completamente o ZeTime até 2 vezes.
Primeiro que tudo, tem de pressionar o botão situado na parte de trás para a colocar
na posição de funcionamento.
Quando ligado a uma fonte de alimentação USB, o suporte de carregamento funciona da seguinte forma:
• Se o relógio não estiver colocado no carregador, o LED acende a vermelho enquanto a bateria integrada estiver a carregar. Quando estiver completamente carregada,
o LED muda para azul, ficando permanentemente aceso.
•C
 om o relógio colocado no carregador, o LED acende a vermelho durante 10
segundos. Quando estiver completamente carregado, o LED muda para verde
durante 10 segundos.
Quando a base de carregamento não está ligada a uma fonte de alimentação USB:
•S
 e o relógio não estiver colocado no carregador, o LED está sempre aceso a azul.
(Recomendamos vivamente que desligue o carregador através do botão situado
na parte de trás do mesmo).
•C
 om o relógio colocado no carregador, o LED acende a vermelho durante 10
segundos. Quando estiver completamente carregado, o LED muda para verde
durante 10 segundos.

CARREGADOR
CONVENCIONAL

SUPORTE DE
CARREGAMENTO

Disponível como uma solução de carregamento opcional, o suporte vertical de
carregamento consiste num carregador
elegante fabricado em alumínio que pode
ser colocado na mesa-de-cabeceira ou
na secretária, para corresponder na perfeição ao design moderno do seu ZeTime.

O carregador e companheiro perfeito
para o seu ZeTime. O seu design fino
e elegante permitir-lhe levá-lo consigo
para onde quer que vá, assegurando
que o seu relógio nunca fica sem
energia.
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33.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões:
		

Regular: 44 X 12,8 mm
Pequeno: 39 X 12,6 mm

Peso:
		

Regular: 90 g
Pequeno: 80 g

Material:

 orpo do relógio em aço inoxidável, dispoC
nível nas cores prateada, preta, titânio, rosa
dourada e amarela dourada

Tamanho da pulseira:
		

Regular: 22 mm
Pequeno: 18 mm

Conetividade:

Bluetooth BLE 4.2

Tipo de bateria:
		

Regular: Li-iOn, 200 mAh
Pequeno: Li-iOn, 180 mAh

Autonomia da bateria:
		

Até 30 dias (modo de relógio)
Até 3 dias (modo de smartwatch)

Ponteiros mecânicos:
Vibração e sinal sonoro:
Tempo de carregamento:

90 minutos

Memória:

10 dias

Tipo de visor:

Ecrã tátil TFT a cores com orifício

		
Tamanho
e resolução
		 visor:
do

Regular: TFT de 1,22 pol./240*240 pixels
Pequeno: TFT de 1,05 pol./240*240 pixels

Sensores:

 celerómetro de 3 eixos e sensor ótico de
A
ritmo cardíaco

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +60 °C
Resistência à água:

5 ATM*

Garantia internacional:

1 ano

Conteúdo da caixa: Base de carregamento, ZeTime, Manual de Introdução.

i

* O ZeTime é resistente à água até aos 50 metros. O ZeTime é
resistente a salpicos de água, à chuva, à submersão e ao duche.
O ZeTime pode ser utilizado em atividades em águas pouco profundas, como natação, por exemplo, mas não deve ser exposto a
água a alta pressão, como ondas oceânicas ou quedas de água.
O ZeTime não deve ser utilizado em mergulho submarino e esqui
aquático. Não exponha o ZeTime a água ensaboada, perfumes,
detergentes, loções, protetores solares e água a alta velocidade.
Note que nem todas as pulseiras são apropriadas para utilização
dentro de água. Por exemplo, pulseiras em pele.
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AVISO
I A ligação incorreta do cabo de carregamento pode causar danos
graves no dispositivo. Qualquer dano causado por má utilização
não está coberto pela garantia. Desligue o cabo quando o ZeTime
estiver totalmente carregado.
I A unidade ZeTime e a base de carregamento contêm ímanes potentes que poderão interferir com pacemakers, cartões de crédito,
relógios e outros objetos sensíveis a campos magnéticos. Se utiliza um pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico eletrónico,
consulte o seu médico antes de utilizar ou manusear o ZeTime.
I Este produto não é um dispositivo médico e não deverá ser utilizado para diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.
I O ZeTime é resistente à água até aos 50 metros. O ZeTime é resistente
a salpicos de água, à chuva, à submersão e ao duche. O ZeTime pode
ser utilizado em atividades em águas pouco profundas, como natação,
por exemplo, mas não deve ser exposto a água a alta pressão, como ondas oceânicas ou quedas de água. O ZeTime não deve ser utilizado em
mergulho submarino e esqui aquático. Não exponha o ZeTime a água
ensaboada, perfumes, detergentes, loções, protetores solares e água a
alta velocidade. Note que nem todas as pulseiras são apropriadas para
utilização dentro de água. Por exemplo, pulseiras em pele.

SOBRE ESTE MANUAL
As funcionalidades do ZeTime e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais
recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual
do utilizador disponível online em www.mykronoz.com
A MyKronoz não é responsável por quaisquer mostradores de
relógio criados pelo utilizador final. A MyKronoz não é responsável por quaisquer conteúdos publicados online pelos utilizadores.
MyKronoz apenas é responsável pelo conteúdo das páginas que
publica.

ASSISTÊNCIA
Para esclarecer dúvidas ou obter assistência acerca do nosso
produto, visite www.mykronoz.com/support/ ou contacte-nos
por e-mail através do endereço support@mykronoz.com
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I NSTRU ÇÕES DE SEGURANÇA
Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente estas instruções.

BATERIA
•O
 ZeTime tem uma bateria integrada. Não desmonte a bateria por sua
iniciativa. A KRONOZ LLC não é responsável por quaisquer danos ou
lesões pessoais causados pela remoção da bateria ou de qualquer
componente.
•N
 ão exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas. Uma temperatura excessiva durante o carregamento
poderá causar calor, fumo, incêndio, deformação ou até explosão da bateria. Não exponha a bateria ao sol nem a fumo ou pó excessivo. Proceda
ao carregamento da bateria numa sala fresca e ventilada.
•N
 ão abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou triture células secundárias ou baterias. Na eventualidade de quebra ou fuga de uma bateria,
evite que o líquido da bateria entre em contacto com a pele ou os olhos.
Se isto acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água (não
esfregue os olhos) ou procure assistência médica.
•N
 ão provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito quando um objeto metálico, como moedas, por exemplo, provoca
uma ligação direta entre os terminais positivo e negativo da bateria.
A ocorrência de um curto-circuito pode danificar a bateria.
• Não utilize baterias danificadas ou que estejam gastas.
•M
 antenha as baterias fora do alcance de crianças e num local seguro,
de modo a evitar perigos.
•N
 ão coloque as baterias dentro de água. Não exponha o produto a água
a alta pressão, como ondas oceânicas ou quedas de água. Não utilize o
produto em saunas nem em banhos turcos.
•N
 ão deite baterias para uma fogueira, pois tal pode causar uma explosão.
Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais (como
os relativos a reciclagem, por exemplo). Não deite fora as baterias junto
dos resíduos domésticos.
•U
 tilize apenas o cabo USB fornecido para carregar esta bateria.
Não carregue por um período superior a 24 horas.
•N
 ão tente reparar ou proceder à manutenção do relógio por sua iniciativa; as reparações e manutenção devem ser realizadas por técnicos
autorizados.

AT E N ÇÃO
• E ste dispositivo dispõe de uma função de gravação. Certifique-se de que
cumpre a legislação e regulamentos relevantes relativos à utilização destas
funcionalidades. De acordo com os regulamentos relevantes, a cópia e disseminação sem autorização de gravações de som de características pessoais
podem ser consideradas uma violação de privacidade. A utilização inapropriada das funções de fotografia e de gravação de vídeo e áudio pode violar os
direitos de propriedade do titular. Por este motivo, o utilizador tem de assumir
a total responsabilidade por tais ações. A KRONOZ LLC não é responsável por
quaisquer danos causados pela utilização imprópria do dispositivo.
• E ste dispositivo não é à prova de água. Não mergulhe o dispositivo em
água nem em quaisquer outros líquidos.
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AV I SO REGULAMENTAR
EUA
DECLARAÇÃO FCC
Este dispositivo cumpre a Parte 15 dos Regulamentos FCC. O funcionamento está
sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências passíveis de causar um funcionamento indesejado.

ADVERTÊNCIAS
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador
para operar este equipamento.

AVISO FCC
Este equipamento cumpre os limites impostos a um dispositivo digital de Classe
B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências de rádio
e TV em áreas residenciais. Contudo, mesmo durante o funcionamento normal,
este equipamento pode causar interferências de TV ou rádio. Se o equipamento
causar interferências nocivas ao nível da receção de rádio ou televisão, as quais
podem ser determinadas desligando e voltando a ligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente uma ou mais das seguintes medidas corretivas:
• Reposicionar a antena recetora.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
• Ligar o equipamento a uma tomada instalada num circuito diferente do
que alimenta o recetor.
• Solicitar assistência junto do revendedor ou de um técnico de rádio/
televisão com experiência.

CANADÁ
DECLARAÇÃO DA INDUSTRY CANADA (IC)
Este dispositivo cumpre as normas RSS de isenção de licença da Industry
Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências passíveis de causar um funcionamento indesejado.

UNIÃO EUROPEIA
DIRETIVA CE
Declaração de conformidade no que respeita à diretiva da UE 2014/53/CE.
Kronoz LLC declara pela presente que este dispositivo está em conformidade
com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/
CE relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. A declaração completa de conformidade está disponível mediante solicitação junto do nosso serviço de apoio ao cliente: support@mykronoz.com
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA
ETIQUETA ELETRÓNICA
Os utilizadores podem aceder ao ecrã da etiqueta eletrónica no ZeTime indo a "Definições" > "Geral" > "Regulamentar". Não são necessários
códigos de acesso especiais ou permissões para efetuar os passos
acima indicados, para além da necessidade de introduzir uma palavra-passe definida pelo utilizador para impedir o acesso não autorizado
ao dispositivo. Estão disponíveis informações regulamentares adicionais em "Avisos regulamentares" neste documento. As informações
estão armazenadas no dispositivo, não sendo necessários acessórios
especiais ou plug-ins suplementares (p. ex., um cartão SIM/USIM) para
aceder às informações.

INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO E
RECICLAGEM
Após a transposição da diretiva europeia 2002/96/EU para as legislações
nacionais, aplica-se o seguinte: os dispositivos elétricos e eletrónicos não
podem ser eliminados junto dos resíduos domésticos. Os consumidores
são obrigados por lei a depositar os dispositivos elétricos e eletrónicos
no final das respetivas vidas úteis em pontos de recolha públicos criados
para esse fim ou a devolver os mesmos aos pontos de venda. Os detalhes sobre esta matéria são definidos pela legislação nacional do país em
causa. Este símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem indica que o produto está sujeito a estes regulamentos. Através da
reciclagem, reutilização dos materiais ou de outras formas de utilização de
dispositivos velhos, está a contribuir de forma importante para a proteção
do nosso ambiente.
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©2017 Kronoz LLC, todos os direitos reservados. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Suíça
Todas as marcas ou nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais dos respetivos titulares. As imagens e especificações não são contratuais. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant
respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Desenhado na Suíça - Fabricado na China
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MAIS DO QUE TEMPO

JUNTE-SE A NÓS @ MYKRONOZ
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